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A NEA 2019 pályázatainak legfontosabb változásai

 Egyszerűsített támogatás bevezetése

 Összevont támogatás a korábbi szakmai és működési 
támogatás helyett

 A normatív kiegészítő támogatás 5% mértékének 10% 
emelése

2



Egyszerűsített támogatás
 A helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet 
alapcél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó 
költségeinek fedezésére fordít. 

 Jogosultsági alapon, beérkezési sorrendben a 
támogatási keret kimerüléséig biztosítandó.

 Alkalmazandó: először a 2019. évi NEA forrás 
terhére kiírt pályázatoknál.

 Az egyszerűsített támogatás esetén – a normatív 
támogatáshoz hasonlóan az Alapkezelő támogatói 
okiratot bocsát ki.



Egyszerűsített támogatás 
 Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (1) bek. h) pontja 

2018. 07.01-től hatályos, NEA rendelet 2.§ 16b.; III. fejezet 
12/B. alcím 14.§ (1)-(7) bek.

 Módosítás összefoglalása: A helyi vagy területi hatókörű 
szervezetek egyszerűsített támogatása, amelyek 

 megelőző két évben számviteli beszámolóval 
rendelkeznek, 

 megelőző két üzleti évben bevétele egyik évben sem érik 
el az ötmillió forintot, és 

 nem nyújtottak be az adott költségvetési évben más 
támogatási igényt. 

 A keret kimerüléséig, jogosultsági alapon, beérkezési 
sorrendben az érvényes támogatási igények kielégíthetőek. 
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Kik nem nyújthattak be támogatási igényt?

 Az országos hatókörű szervezetek

 Akiknek nincs OBH-ra feltöltött (megelőző két évben 
letétbe helyezett teljes és közzétett) számviteli 
beszámolójuk

 Akiknek a megelőző két lezárt üzleti év 
valamelyikében a beszámolóval igazolható éves összes 
bevétele valamelyik évben eléri vagy meghaladja az 
ötmillió forintot.

 Akik összevont támogatásra nyújtanak be igényt.
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Az egyszerűsített támogatás összege és 
biztosításának módja

 A támogatást önrész nélkül, támogatási előlegként, 
vissza nem térítendő támogatásként kell biztosítani.

 Az egyszerűsített támogatás keretében a támogatási 
igényben jelzett, de legfeljebb kétszázezer forint 
összegű támogatás nyújtható

 Minimálisan 100.000 Ft igény rögzítése szükséges.



Az egyszerűsített támogatás felhasználása

 A civil szervezet kizárólag az alapcél szerinti 
tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére
fordíthatja.

 Tehát ez lehet a civil szervezet működési (bérleti díj, 
rezsi…) és szakmai (program, rendezvény…) költsége 
is.
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Az egyszerűsített támogatás országos 
tapasztalatai NEA 2019

 Beérkezett pályázatok száma: 2491 db

 Nyertes pályázatok száma: 2237 db (89,8%)

 Nyertes pályázatok összege: 445.174.815 Ft

 Átlagos összeg: 199.006 Ft

 Az egyszerűsített támogatás keretösszege a támogatási 
keret 18%-a, 998.640.000 Ft volt. A meg nem 
pályázott összeg (500 m ft) átcsoportosítása az 
összevont támogatásra „menet közben” megtörtént.  
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Az egyszerűsített támogatás adatai Baranya 
megyében

 Beérkezett pályázatok száma: 141 db 

(Az összes 5,66%-a)

 Nyertes pályázatok száma: 126 db(Az összes 5,63%-a)

 Nyertes pályázatok összege: 25.037990Ft 

(Az összes 5,61%-a)

 Átlagos összeg: 198.714 Ft
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Összevont támogatás
 2017.09.01-től a jogszabályi alap biztosított a Civil tv. 

56.§ (2) bekezdésében:

„Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás
…egységes elvek alapján meghatározott támogatási
döntések útján…”

 NEA 2019-ben nem volt külön szakmai és külön működési
pályázat, hanem egyben volt benyújtható.

 Előnyök: 1 db kiírás, 1 db útmutató, 1db pályázat
benyújtása…Határidőt egyszer…(De, ha a kollégium
lehetővé tette, akkor továbbra is +1 db a társpályázóval…)
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Az összevont támogatás országos adatai I.

 8.426 pályázat (és ugyanannyi pályázó)

 Az egyszerűsített kategória (+ normatív) pályázóival 
együtt 2012 óta soha ennyi (kb. 10.800) pályázó nem 
volt még a NEA-ban.

 5.786 db Ö-V beérkezett pályázat

 2.640 db Ö-M beérkezett pályázat 

 1.628 db Ö-V nyertes pályázat (28,1%)

 644 db Ö-M nyertes pályázat (24,4%)
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Az összevont támogatás országos adatai II.

 3.297.185.180 Ft Ö-V nyertes pályázatok forint összege

 727.537.745 Ft Ö-M nyertes pályázatok forint összege

 1.129.717 Ft/ szervezet az Ö-M-ben az átlag.

 2.025.298 Ft/ szervezet az Ö-V-ben az átlag.
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Az összevont támogatás Baranya megyei adatai

 114.051.157Ft az Ö-V nyertes pályázatok forint összege 
(3,46%-a a teljes Ö-V nyertes keretnek.)

 41.593.900 Ft az Ö-M nyertes pályázatok forint összege

(5,03%-a a teljes Ö-M nyertes keretnek.)

 2.112.058 Ft/szervezet az Ö-V-ben az átlag. (54 db)

 1.260.421 Ft/ szervezet az Ö-M-ben az átlag. (33 db)
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Baranya megye részesedése a NEA 2019-ből (NEA 
normatív és várólistás előrelépés nélkül)

 180.683.047 Ft

 Az országos NEA-Ö-V, Ö-M és egyszerűsítettnek ez a 
4,04 %-a

 A megye lakosságszáma az ország 3,67 %-a

 A megyében működik (OBH adat) az ország civil 
szervezeteinek 3,77 %-a 
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Melyik kollégiumba volt érdemes pályázni? 
Beérkezett Ö-V és Ö-M pályázatok száma 2019-ben (2018)

 UN 1558 db, az összes beérkezett 18,4%-a (24,1%)
 TF 1664 db az összes beérkezett 19,7%-a (15,8%)
 NO 1679 db az összes beérkezett 19,9%-a (23,9%)
 MA 2085 db az összes beérkezett 24,7%-a (22,9%)
 KK 1460 db az összes beérkezett 17,3%-a (13,2%)

 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (NEA r.) 1. sz. melléklete változott 
2019.01.01-től. (NO-ban zene, tánc, népzene, néptánc maradt  a 
kultúrából, többi a KK-ba; természet és környezetvédelem UN-
ből TF-be.)

 Az egyszerűsítettből átcsoportosított 503 m ft felosztása nem 
egyenlő arányban történt a kollégiumok között, hanem a beadott 
darabszámok figyelembe vételével.
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A pótlólagos forrás felosztása a kollégiumok 
között

 502 917 000 Ft összegű támogatási forrást a NEA 
kollégiumok között az alábbiak szerint történt:

 Közösségi környezet kollégium: 87 142 000 Ft

 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 124 446 000 Ft

 Nemzeti összetartozás kollégium: 100 214 000 Ft

 Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 98 124 000 Ft

 Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 92 991 000 Ft
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Nyerési esély az Ö-V esetében kollégiumonként 
2019-ben (várólistás előreléptetés nélkül)

 Közösségi környezet kollégium: 26,3%

 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 24,8%

 Nemzeti összetartozás kollégium: 28%

 Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 26,2%

 Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 30,2%
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A nyertesek által összesen elnyert összeg és az 
elnyert összeg átlaga kollégiumonként Ö-V

 Közösségi környezet kollégium: 791.738.000 Ft; 
2.061.818 Ft / szervezet

 Mobilitás és alkalmazkodás koll.: 828.453.013 Ft; 
1.599.330 Ft /szervezet

 Nemzeti összetartozás kollégium: 804.810.000 Ft; 
1.712.362 Ft /szervezet

 Társadalmi felelősségvállalás koll.: 802.626.580 Ft 
1.866.573 Ft / szervezet

 Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 797.095.332 Ft 
1.695.948 Ft/ szervezet
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A civil szervezetek normatív támogatása

 „A civil szervezetek által gyűjtött és 

 a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke 
után járó 

 tíz százalékos 

 normatív kiegészítés, 

 amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére 
fordít”

 A normatív kiegészítés a korábbi 5%-ról 10%-ra nőtt.

 Minimum 10.000 Ft, maximum 500.000 Ft összeg.
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„Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló 
támogatás civil szervezetek részére 2019.” I.

 A pályázat célja:

„A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil 
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését 
szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek 
működésének támogatása a nemzeti összetartozás 
erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük 
segítése érdekében.”

 A rendelkezésre álló forrás 194.180.000 Ft, 
kollégiumonként 38.836.000 Ft 

 Beadási határidő: 2019.08.28. 
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„Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló 
támogatás civil szervezetek részére 2019.” II.

 Benyújthatták: Alapítványok, egyesületek, szövetségek
 Nem nyújthatták be: 
 A nem átlátható szervezetek;
 csődeljárás, felszámolás, végelszámolás…alá eső szervezetek;
 A TAO tv. alapján 3 millió forintot meghaladó támogatásban 

részesülők
 Szervezetek, amelyek összes bevétele meghaladta az 50 millió 

forintot.
 Rendezett munkaügyi kapcsolatok hiánya
 Kizárás alatti szervezetek (NEA r. 9.§)
 100.000 forintnál kevesebb gyűjtött adomány
 Egyéb kizáró okok Áht., Civil tv. Alapján.
 Akit a bíróság a pályázat benyújtásának évében vett nyilvántartásba
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Előzetes adatok I. 
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Kategória Beérkezett 
pályázatok száma

Kért összeg

NEA-KK-19-N 91 16 976 443

NEA-MA-19-N 67 13 111 650

NEA-NO-19-N 160 32 898 700

NEA-TF-19-N 183 49 276 683

NEA-UN-19-N 158 44 036 420

Összesen: 659 156 299 896



Az idei normatív kiírás sajátosságai

 A „szokásos” 300-400 helyett (2018-ban 393 db) 
jelentősen nőtt (659 db) a beadott pályázatok száma.

 Kért összeg 156.3 millió ft, amely duplája a tavalyinak. 

(2018. évi kifizetés 66 millió forint volt.)

 Az érvénytelen szervezetek száma várhatóan 3% alatt 
lesz, így a kifizetés várhatóan a 2018. évinek a 2,2X is 
lehet.
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Érvényes/érvényt

elen

megyénként

Összesen:

db Ft

Érvényes 642 150 976 046

Bács-Kiskun 32 6 256 240

Baranya 30 5 145 600

Békés 21 2 143 300

Borsod-Abaúj-

Zemplén
30 5 523 550

Budapest 200 60 544 783

Csongrád 24 7 030 800

Fejér 14 3 046 100

Győr-Moson-

Sopron
22 4 168 449

Hajdú-Bihar 40 8 148 300

Heves 11 1 463 400
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Jász-Nagykun-

Szolnok
11 1 056 644

Komárom-Esztergom 12 2 331 800

Nógrád 7 457 400

Pest 65 17 765 380

Somogy 20 5 047 850

Szabolcs-Szatmár-

Bereg
31 7 705 600

Tolna 15 1 213 450

Vas 18 3 298 800

Veszprém 20 5 307 400

Zala 19 3 321 200
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Érvénytelen 17 5 323 850

Baranya 1 500 000

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 500 000

Budapest 6 1 100 700

Csongrád 1 368 000

Pest 4 1 184 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 500 000

Veszprém 1 201 200

Zala 2 969 950



Megvalósult fontosabb programok I.
 Civilek napja 2019.02.01.
 A Civilek Napját 1998 óta ünnepeljük, tehát az idei volt a 22. Civilek 

Napja. 
 2019. évben először valamennyi megyeszékhelyen és a fővárosban is a 

Civil Információs Centrumok megszervezik a Civilek Napját. 
Valamennyi CIC feladatul kapta, hogy 2019. február 1-jén: 

 Tartsanak nyílt napot, hosszabbított nyitva tartással
 Vonjanak be a fiatalokat (középiskolásokat, egyetemistákat) a 

programjukba
 12-13 óra közötti időben valamennyi megyeszékhelyen és a fővárosban a 

belvárosi frekventált részeken tájékoztató szórólapokat és ajándék 
tollakat osztottak a járókelőknek. 

 Székesfehérváron sajtótájékoztató és az Országalmánál volt egy 
flashmob és utána a tollak szórólapok osztása.
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Megvalósult fontosabb programok II.

 Civil véradás 2019. 04. 9-11. 
 A Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes 

Államtitkár felkérte partnernek Országos Vérellátó Szolgálat (a 
továbbiakban OVSZ) főigazgatóját a véradás lebonyolításához. 

 A Civil Információs Centrumokat értesítettük a véradással 
kapcsolatos feladatokról. 

 A véradások pontos helyszíneit, illetve időpontjait a Civil 
Információs Centrumok, illetve az OVSZ területi kirendeltségei 
egyeztették le.

 Fővédnöknek felkértük Dr. Herczegh Anitát, a Köztársasági 
Elnök Úr feleségét, valamint védnöknek az EMMI 
Egészségügyért Felelős Államtitkárát, Prof. Dr. Horváth Ildikót.

 A véradás hivatalos megnyitó rendezvénye 2019. április 9-én 
12:00 órai kezdettel Szolnokon került megszervezésre. 
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A civil véradás eredményei
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Helyszín megnevezése Megjelent Befejezett Új véradó

Pest megye 52 39 21

Budapest 68 59 19

Veszprém megye 35 32 7

Nógrád megye 24 19 4

Heves megye 49 38 7

Komárom-Esztergom megye 5 4 1

Fejér megye 39 31 1

Hajdú-Bihar megye 49 39 19

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 18 14 5

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 31 23 2

Jász-Nagykun-Szolnok megye 32 22 12

Győr-Moson-Sopron megye 12 11 4

Vas megye 44 34 9

Zala megye 41 31 6

Somogy megye 6 4 0

Baranya megye 15 12 3

Tolna megye 6 5 1

Csongrád megye 3 2 2

Békés megye 8 5 3

Bács-Kiskun megye 5 4 3

ÖSSZESEN 558 441 133



Várható fontos időpontok 
 Országjárás 2019.09.03.-09.24.

 Civil Információs Centrumok Országos Találkozója 
2019.09.25-27.

 NEA 2020 (egyszerűsített, összevont) pályázati kiírás 
megjelenése 2019.10.01.

 CIC címpályázati kiírás várható megjelenése 2019. 
október első fele

 Felkészülés (informatika, kormányablak…) a NEA 2020 
elektori választásra 2019.október-december
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!
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